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Apron Medis terbuat dari 
bahan LLPDE susu
sehingga sangat kuat, lentur
sangat elastis.
Jadi jika Apron Medis tanpa 
sengaja tertarik dengan benda 
lain, tidak akan mudah sobek,
karena sifatnya yang lentur.

Hadir dengan 2 model yaitu
    * Apron Lengan Panjang
    * Apron Tanpa Lengan.

Apron Lengan Panjang cocok
digunakan untuk protokol 
penanganan pasien dengan 
penyakit menular.

APRON MEDIS



KANTONG JENAZAH

Kantong Jenazah terbuat dari bahan
LDPE susu sehingga bersifat sangat 
lentur, kuat, tahan lama, dan sangat 
elastis.
Dengan ketebalan mencapai 180 - 200
mikron menjadikan Kantong Jenazah ini
kedap air sehingga sangat cocok untuk
membungkus jenazah Covid-19.
Kantong Jenazah ini juga sangat ekonomis
dibandingkan kantong jenazah pada
umumnya.



PLASTIK SAMPAH MEDIS

Plastik Sampah Medis Urban Plastic menggunakan 
bahan dasar LDPE + HDPE sehingga memiliki
kualitas yang lemas, lentur, lebih elastis, kuat, dan
tidak mudah sobek.
Hadir dengan warna dan logo yang bisa direquest
sesuai dengan kebutuhan.

Ukuran        : Custom
Warna         : Custom
Packing       : Custom



PLASTIK SAMPAH HITAM
Plastik Sampah Hitam digunakan untuk menampung limbah 
rumah tangga, perkantoran, sekolah, rumah kost, perhotelan,
restoran dan lain sebagainya.
Plastik Sampah Urban Plastic menggunakan bahan dasar 

ang lemas, lentur, LDPE + HDPE sehingga memiliki tekstur y
lebih elastis, kuat, dan tidak mudah sobek.  

Ukuran        : Custom
Warna         : Custom
Packing      : Custom



SENDOK PLASTIK
Sendok plastik terbuat dari bahan food grade 
premium resin untuk memastikan kualitas dan 
kebersihannya.
Dapat digunakan di restaurant, hotel, rumah sakit, 
dan sebagainya.

Warna         : Bening
Packing      : 100 pcs/pack dan 40pack/dus



GARPU PLASTIK

Warna         : Bening
Packing      : 100 pcs/pack dan 40 pack/dus

Garpu plastik terbuat dari bahan food grade 
premium resin untuk memastikan kualitas dan 
kebersihannya.
Dapat digunakan di restaurant, hotel, rumah sakit, 
dan sebagainya.



SARUNG TANGAN PLASTIK
Sarung tangan plastik terbuat dari bahan HDPE food grade 
premium untuk memastikan kualitas dan 
kebersihannya.
Sarung Tangan ini telah banyak digunakan untuk berbagai 
industri terutama industri makanan.

Ukuran        : All Size
Warna         : Bening
Packing      : 100 pcs/pack dan 50 pack/dus



THINWALL
Dengan menggunakan bahan food grade

premium sehingga dapat digunakan di berbagai industri
makanan seperti  hotel, restaurant,dan rumah sakit.
Hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran sehingga

dapat menyesuaikan kebutuhan anda.

Warna         :       Bening
Ukuran      : by request



BENTO BOX SEKAT 4
Dengan menggunakan bahan food grade

premium sehingga dapat digunakan di berbagai industri
makanan seperti  hotel, restaurant,dan rumah sakit

Hadir dengan desain yang memiliki 4 sekat menjadikan
bento box ini mampu menampung lebih banyak

varian makanan.

Warna         :           Hitam
Packing      : 400 pcs/dus



PAPER LUNCH SEKAT 4

Warna         :            Putih
Packing      : 400 pcs/dus

Dengan menggunakan bahan food grade
di berbagai industripremium sehingga dapat digunakan 
nt,dan rumah sakit.makanan seperti  hotel, restaura

h tembus air karena Paper lunch ini tidak muda
terbuat dari kertas yang dilapisi oleh plastik.



PT KAPUK MAS AGUNG ABADI
Plastic Manufacturer

JL Kapuk Raya No. 14,
RT/RW: 008/02, Kel. Kapuk,

Jakarta Barat, 11720,
Indonesia.

Phone / Whatsapp: +62 811 1721 338 / +62 822 9933 3938
Phone / Fax : +6221-6191294 / +6221-6195411

Email: info@kapukmas.com
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